
 السسالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسكاتُ

 ّاهلل اىٕ طفصصصصااااىُ ّماىٕ قااادزِ اذاكس ابدا ّاحس بضٔـــــــــــــــــــــــــــل فضٔـــع ِّ مايف أكسجٔـــً 

 ّميُ افٔد ّاٌ شاء اهلل احد ٓستفٔد  قلت بكتب  الكاعدات املَنُ ميُ اتسلٙ 

 ّال خيلْا اختباز ميَا  ifقاعدِ 

 اقسسسساو 3اىل  تيكسه

 تعرب عً شٕ حكٔكُ= فعل مضازع+ will+ فعل مضازع  -1

 .If you ask me,iwill anser youمجال

 متين أّ أفرتاض شٕ غري مْجْد ّصعْب٘ حتكٔل اهلدف=  فعل مضازع+ would+ فعل ماض  -2

If I won the prize, lwould build amosque. 

 ضٔاع الفسصُ/ ىدو =  ٓف الجالح لفعلالتضس+ had +   would have+التضسٓف الجالح  -3

If he had come earlier,he would have see the match. 

 مالحظُ

  had hadلكً ىالحظ بعض االحٔاٌ جئب الختٔازات   hadٍٕ التضسٓف الجالح للفعل بعد  comeاالٌ  

ف الجالح للفعل ٍاف اّ ٍاس ّش تعين ٍرا الصٕ اّل ٍاد ٍٕ اللٕ بالكاعدِ عيدىا ّاهلاد الجاىُٔ ٍٕ التضسٓ

 تضسٓفَا الجالح ٍاد

 

 املكاازىُ ّالتفضٔــل

 تيكسه الضفات اىل قسنني

 long,big,small: صفات قضريِ  -1

 beautiful,expensive,comfortable: صفات طْٓلُ -2

 

 :ّتتكٌْ كل صفُ مً حالتني

 حال٘ التفضٔل بني اكجس مً طسفني -2حال٘ املكازىُ بني طسفني  -1

 

 

 

 



 الضفات الكضٔـسِ        

Small( ُصف=)smaller(( مكازىُ بني أكجس مً إثيني إما ىستددوer  ّأir=)the smallest ( ٘حال

 (التفضٔل بني أكجس مً إثيني

 

 مالحظُ مَنُ جدا

أىا حفظتَا علٙ اساس ( g_b_t_l_m_n_r )الششششو ىدبل احلسف إذا اىتَت الكلنُ بأحد احلسّف التالُٔ 

للفعل البد مً تدبٔل احلسزف االخٔـس اذا اىتَٕ  ingسْاء يف املكازٌ ٍاّ حتٙ عيد إضافُ (  يسجبت لـ م) اىَا 

 .باحد األحسف املركْزِ

 

 الضفات الطّّْٓلُ

Expensive( ُصف=)expensive more   ( حالُ املكازىُ بني إثيني=)the most expensive( ٘حال

 (التفضٔل اكجس مً إثيني

 

 :ال٘ املكازىُ بني طسفني شسّط تكًْٓ مجلُ يف ح

 بعد صف٘ املكازىُ than     ّbutدلٔل املكازىُ  _2ّجْد طسفني يف اجللنُ   -1

1-Abdullah is younger than jamal. ( ِصفُ قضري) 

2- Gold is mor expensive than silver.( ُصف٘ طْٓل) 

3- Dammam is big, but Riyadis bigger. 

 (بني اكجس مً شدضني أّ شٔئني ) ل شسّط تكًْٓ اجلنلُ يف حال٘ التفضٔ

 .ّجْد دلٔل مً دالئل التفضٔل التالُٔ يف ىَآ٘ اجلنلُ -2صٔػ٘ التفضٔل  -1

In_in the_of+ of the_of all_ ihave Known_ lhave seen 

 مجال

_ This to wer is the highest building in the city. 

 

 

 

 

 



 صفات قضريِ شااذِ 

 فضٔلالت _مكازىُ_برتتٔب صفُ 

Good- better- the best 

Bad- worse- the worst 

Little- less- the least 

Fsr- farther- the farthest 

Many- more- the most 

Much- more- themost 

Some-more- the most 

Late- later- thelatest 

 ستددمَامع االشٔاء املعدّدِ ّمعا غري املعدّدِ ال ا an _ aالشو اىتبُ اىٕ استددو 

 معدّدِ

Few(قلٔل     )many (كجري) 

 غري معدّد

Little (قلٔل    )much(كجري) 

 

 future simplieالمستقبل البسٌط  past simpleالماض البسٌط  smpile presentالمضارع البسٌط  

She –he-it = الفعل مضاف لهs 

i-we- they= الفعل ال ٌضاف لهs 

 

 :كلمات داللٌه

always- often-never-usually-

realy-Lseldom_frequently-

sometimes-occasionally-evrey 

 ستخدمٌ

تدل على حدوث الفعل فً أوقات منتظم -1

 هاو عاده او تعبٌر عن وجهة نظر

 تعبر عن وصف او تعرٌف او حقٌقه -2

 مثال

The sun rises in the east. 

Abdullah is aclever student. 

تجً  always- usually: مالحظه 

 .بٌن الضمٌر والفعل الزم

 sam i usually drives to–مثل 

work. 

- I always wake up early.- 

 

 

i-he- she-it-we-they=v2  

 :الكلمات الداللٌه

Themorning-ysterday-
once_was/were_once/ago+      

 زمن
 أي تارٌخ فً الماض

 :مالحظه 

 لدالله على الماضbeforال تستخدم 

جدا استخدم دالئل الماض  من الضروري_
 البسٌط

 :ٌستخدم  
ضٌغه تدل على حدوث الفعل فً الماضً 
وانتههائه سواء قبل دقٌقه ام سنه او اكثر 

 .من ذلك 
 :مثال

Khaled visited his uncle 
yesterday. 

The weather was cloudy this 
morning. 

 
  

i-he- she-they-it=will/going 

to+v1 

 :ه الكلمات الداللٌ

alter-tomorrow_tonight-

in/within_soon_next  

 او أي تارٌخ فً المستقبل

 

 :إستخدامه 

هً صٌغه تدل على أن الفعل سوف ٌحدث 

مستقبال سواء بعد دقٌقه او بعد سنه أو 

 أكثرز

 :مثال

1-he will get marred next 

summer. 

2-he is going to married next 

summer. 

 

 



 

 future continuousالمستقبل المستمر   present continuous المضارع المستمر past continuousر الماضً المستم

He_she_it_l=was+ v ing 

We_they= were+ v ing 

 

 :إستخدمها

 تدل على فعل كاان مستمر فً الماض

 :شروطها

ٌدل ) جمله فً الماضً البسٌط = 1

 (فٌها  الفعل على انه حدث فجاءه

لماض المستمر جمله فً ا -3

 +was/wereفعل كٌوننه 

ing 

 whenأدة الربط واحده فقط  -4

ونبداء بها ( عندما) ومعنها 

 جملهة الماضً البسٌط

ونبداء بها   whileأو نستخدم  -5

 .جملة الماضً المستمر

 

 :مثال 

When he knocked the 

door, l was reading 

the newspaper. 

 :مالحظه

عندما تاتً اداة الربط وسط 

 الجملتٌن نحذف الفاصله

I was reading the news paper 

when he knocked the door. 

احٌاناً تختصر جملة الماضً 

 :المستمر كما ٌلً

It was flowing down 

the road. 

l+am = v ing 

he- she – it + is= v ing 

we_they= v ing 

 

 :استخدامها

هً صٌغه تدل على حدوث الفعل االن فً هذه 

لحظه او هذا الوقت بحٌٌث ٌمكننا فعله او رؤٌته ال

 او سماعه

 :الدالئل

look 

still 

today 

that/those 

at the moment 

right now/now 

 

 :مثال

they are playing foot ball now. 

Look! Is drinking  some juice. 

 

 

I _he_she_it_we_they= will be_ 

ing+  

 زمنٌن محددٌن

 

 :استخدمها 

الفعل سوف ٌحدث فً المستقبل خالل ان 

 (زمنٌن محددن 

 

I will be weting for you tonight 

at7p.m. 

-we will be studing einglsh 

tomorrow at this time. 

 

 :مجوعه ااالفعال الذهنٌه الحسٌه 

أي التكون مسبوقه بفعل ) فً صٌغه االستمرار هذه مجموعة من االفعال الحسٌة الذهنٌه بما فً ذلك أفعال الحواس التً تحتها خط ال تاتً 

حٌث أن هذه االفعال التدل على الحركه وان مجرد استخدامها مع دلٌل الستمرار ٌدل على االستمرار واحٌانا   ingالكٌنونه وال تنتهً بحرف  

 كما ٌلً canنبقها بالفعل 

I see you now. I can see you now. 

Believe =             ٌعتقد       hate =      ٌكرهlike/love =   ٌحب know =ٌعرف         mean =ًٌعن 

Belong to =              ٌُخصnead =      ٌحتاجpossess/own =      ٌمتلكprefer =      ٌفضلrecognize =ٌُدرك 

Contain =          ٌحتوي علىremember =      ٌتذكرsee =      ٌرىtouch =  ٌلمسfell =   ٌشعر taste  =ٌتذوق 

Cost  =ٌكلف  smell =        ٌبتسمhear =ٌسمع 

 

 

 

 

 

 



/ كنت قد)  الماضً التام  perfect   past لقد  Present perfect      المضارع التام

 (كان قد 

perfect   future المستقبل التام 

I _ we_ they= have+ v3     

She+ he+it+ has+ v3   

 

 :تدل

تدل على حدوق الفعل ام للتو او قبل  هً صفه

بحٌث ٌنتظر اتمام , وقت قصٌرمن االن 

اجراءات او مراحل احرى وال تزال اثار 

 .الفعل موجوده

 

 :الكلمات الداللٌله

Just_yet_for/since_sofar/up  to 

now_ 

recently/lately_already_nearly/alm

ost 

 

 :مثال

I  have submitted my application 

far the jop. 

I_we_they_ she_ he_ it= had+v3 

 

 

 :تستخدم

هذه الصٌغه لتعبر عن فعلٌن فً الماض 

قبل  hadأحدهما وقع قبل االخر بإستخدام 

الصترٌف الثال شرط أن ٌمضً على حدوث 

ذلك فتره زمنٌه وٌكون الفعل اللذي حدث 

اول فً التصرٌف الثال والذي حدث ثانٌا فً 

 .التصرٌف الثانً 

 

 :الشروط

فعلٌن فً الماضً احدهما سبق  -1

 االخر

 دلٌل من دالئل الماضً التام -2

3- Had  و التصرٌف الثالث للفعل

 اللذي وقع اوال ً 

 :الدالئل

By+  زمن 

Until 

After 

Befor 

As soon as 

When 

Breviously  =سابقا 

By the time that/ by that 

 بحلول الوقت ذلك/ بحلول الوقت الذي

 

I – we – they – she _ he_it= will 

have+v3 

 

 تستخدم

هس صٌغع تدل على ماسوف ٌحدث للفعل 

 وزمن byمستقبال بإستخدام حرف الجر 

 

 الشروط

 by    +زمن -1

2  have will مع جمٌع الضمائر 

 v3التصرٌف الثالث للفعل  -4

 :مثال

 By 2:30 p.m. will have 

received the applications. 

 

ٌه والنصف بعد بحلول الساعه الثان

 الظهر ٌكون قد استلم الطلبات

 إستخدامات الفعل المضارع التام 

 فً حالة التعبٌر عن حدث او نشاط مستمر وهذا الحدث بدأ فً وقت محدد فً الماضً واستمر الى الوقت الحاضر أي زمن التكلم وفً هذه الحظه -1

 sinceعاده نستخدم حرف الجر 

2- I have met many people since I cam here in june. لقد قابلت الكثٌر من الناس منذل لحظه قدومً فً شهر جون 

بالضبط الى زمن التحدث وعاده نستخدم هنا ( غٌر محدد) فً حاله التعبٌر عن حدث او نشاط استمر منذ زمن او وقت فً الماض لكنه هذا الوقت  -3

 forحرف الجر 

He has studied English for along time.  درس االنجلٌزٌه منذ زمن بعٌدهلقد 

 فً الماضً الى وقتنا الحاضر( أي حدث مكرر) فً حالة التعبٌر عن حدث او نشاط حدث مره او عدة مرات  -4

He has played football from time  to time هو ٌلعب كرة القدم منذ وقت الخر 

 وقت الحدث فً حالة التعبٌر عن حدث او نشاط قد انتهى منذ فتره قصٌرهجدا قبل -5

6- He has just left. لقد ذهبت لتو 

 

 

 

 



 المضارع التام المستمر

Present perfect continuous 

 الماضً التام المستمر

past perfect continuous       

 المستقبل التام المستمر

I_we_the=have been+ 

ing+sinceor for 

He+ she_it= have been+ 

ing+since or for 

 تستخدم

خدم هذه الصٌغه عن فعل تست

مستمر حتى االن مع تحدٌد الزمن 

 .الذي بدأ فٌه الفعل

الفرق بٌن المضارع المستمر 

 والمضارع التام المستمر؟

 :المضارع المستمر

ٌكون الفعل مستمر حتى هذه الحظه 

دون تحدٌد الزمن الذي بدأ فٌه 

 الفعل

He is reading now. 

( هو ٌقرا االن ) مضارع مستمر

عرف  الوقت الذي بدأ فٌه ال ن

 .القراءه

ٌكون الفعل :  مضارع تام مستمر

مستمرا ً حتى هذه الحظه مع 

 تحدٌد زمن حدوث الفعلز

He has been reading for  

al mosthalf an hours 

هو ٌقرأ منذ نصف ساعه على وجه 

 (تم تحدٌد زمن القراءه) التقرٌب

I_we_they_he_she_it=had been+ing 

 

 : تستخدم

لتعبٌر عن حدوث فعل كان مستمر فً الماضً 

لمدةة زمنٌه محدده قبل حدوث فعل اخر حدث 

 الماضً

 الشروط

1-had been 

 ingفعل ٌنتهً  -2

 تحدٌد مده زمنٌه معٌنه -3

 فعل ماض -4

 :مثل

He had been looking for a month 

before he got that. 

كان ٌبحث عن وظٌفه لمدة شهر قبل ان ٌحصل 

 على ذلك

I_we_they_he-she_it+will have been + v ing 

 

 :تستخدم 

هً صٌغه تدل على ماٌحدث للفعل  فً وقت مستمر 

 مستقبال

 الشروط

1- By+زمن 

2- Will have been 

 فعل مستمر -3

 منذ -4

 

 مثال

By next june, Ali will have been studying 

einglish for 3 years. 

 

ونٌه بدأ على الدراسه للغه االنجلٌزٌه فً شهر ٌ

 2006وهذه السنه هس مثال   2003عام

سٌكون قد مضى على دراسه  , بحلول ٌونٌه  القادم

 سنوات 3علٌاالنجلٌزٌه 

 اىا عصاٌ اسَل شْٖ علٔا حفظ  الكاعدات حكت الاشميُ كا قلت ليفسٕ

 ingاىْ ملا ٓكٌْ مستنس كْىتئْس  الشممه ٓكٌْ الفعل مضاف لُ 

 have or has or had يف التاو  البريفكت بٔكٌْ يف

ّتاو ٓعين  ingيف البريفكت كْىتئْس   التاو املستنس  مداو اىُ مستنس ٓعين يف  يف الفعل 

 beenّالىُ جاء مع بعض تاو مستنس ىضع    has or has or hadالبد يف 

 

 



 

 

 مهم جدا   

 

 ing الفعل ٌضاف له to بعد حروف الجر ماعدا

-about-after-at- befor-by-in-on-for-through-untill-with-within- without) حروف الجر هً

when-while- since) 

 حتى ٌتحول الى اسم وهذه االفعال ing ٌضاف للفعل اللً بعده وبعد الفعال التالٌه

appreciate... ٌُقدر 

enjoy.... ٌسستمتع بـ 

mind... ًٌمانع ف 

(quit(give up .... ٌقلع عن 

like.....ٌحب 

risk..... ٌخاطر بـ 

understand..... ٌفهم 

deny......  ٌمنع او ٌحرم من/ ٌنكر 

dislike ...الٌحب 

admit.... ٌعترف 

look forward to.... ٌتطلع بشوق 

avoid....ٌتجنب 

hate....ٌكره 

keep on..... ٌواصل 

stop....ٌتوقف 

postpone....ٌؤجل 

can't help.... ال ٌحتمل 

resist.....ٌقاوم 

forget.....ٌنسى 

propose..... ٌقترح 

recommend....ٌوصى 

anticipate...... ٌتوقع 

consider...... ًٌنظر ف 

discuss...... ٌناقش 

mention.....ٌذُكر 

suggest....ٌقترح 

delay...... ٌؤخر 

practice....ٌتدرب على 

remember.....ٌتذكر 

resume....ٌستأنف 

miss..... ٌفتقد 

when..... عندما 

while.....  أثناء/ بٌنما 

prefer......ٌٌفضل 

 

 مالحظه مهمـــــــــــــــــــه



من اخرها كما ننضاعف الحرف االخٌر من الفعل إذا كان  e الى نهاٌته بحذف ing تتحول غالبٌه االفعال الى اسماء باضافه

حروف المذكروه حرفٌن عله ورى بس لو سبق ال... اذا سبقق حرف عله واحد فقط  (g,b,t,l.m.n,r ) مسبوق بالحرف

 بعض ما دبل الحرف

 مثال

cut: cutting هنا دبلنا الحرف النه حرف t من ضمن الحروف اللً تتضاعف والنه سسبقه حرف عله واحد 

write:writing 

live: living 

read:reading هنا مادبلنا الحرف عشان فً حرفٌن عله ورى بعض 

thatالٌهتاتً مباشره بعد االفعال الت 

think.... ٌفكر 

suggest.... ٌقارح 

seem...ٌبدو 

hear.... ٌسمع 

know.... ٌعرف 

confirm.... ٌؤكد 

claim..... ًٌدع 

believe........ ٌصدق 

find....ٌجد 

realize.... ٌدرك 

see..... ٌرى 

certiy.... ٌشهد 

add.... ٌضٌف 

repeat... ٌكرر 

discover.... ٌكتشف 

remember..... ٌتذكر 

forget.... ٌنسى 

hope.... ٌأمـل 

say.... ٌقول 

feel.... ٌشعر 

notice.... ٌالحظ 

understand... ٌفهم 

read.... ٌقرأ 

learn.... ٌعلم 

 

 whileقاعده 

While……was/were+ving, past simple 

Pastsimple……while was/were+ving 

 :مثال

It started to rain while we were driving the care.  ( الحظ  الٌوجد فاصله) 

 بدأ المطر ٌنزل عندما كنا نقود السٌاره 

While we were driving the car, is started to rain. (ٌوجد فاصله) 

 بدا المطر ٌنزل, بٌنما كنا نقود السٌاره 

 

 whenقاعده 



Was/were….ving…. past simple 

When past simple, was/were…ving 

 مثال

I was eating when the telephone rang. 

 كنت اكل عندنا رن جرس الهاتف

When the telephone rang, lwas eating. 

 عندما رن الجرس كنت اكل

 

 عالمات الرتقٌم طبعا كثٌره بس انا حطٌت الفاصله النها  فٌها اشٌاء كثٌره

 ,الفاصله 

                 yeas, I doفً االجابه على السوال المختصر -1

 قال االسفهامٌه/ بعد كلمة ٌقول -2

He said, "what did you do last week?"                     

 :قبل العباره االستفهامٌه-3

You are student,are n't you? 

 لبٌان تفاصٌل اكثر عن الفاعل عندما ٌكون الفاعل مذكور بالسم 

Mr. abdullsh,who owns big factory,decided to invest in stocks. 

  But,so,and.or قبل ادوات الرابط التالٌه -3

He can speak English well,but his writing is nit clear. 

He went to buy something, and he came back soon. 

 قبل اخر بندandعند تعدد البنود بحٌث نضع اداة الربط 

Water is used, Dor drinking ,washing,far ming and industry. 

 بنهاٌة الجمله التً تبدأ بكل واحده من اكلمات التالٌه  او العبارات التالٌه

When, because,as,while,after,before,since,as soonas, firstof all until, as long as, 

although 

Because we arrived late, we missed the bus. 

When the thief saw the police, he ron away. 

 

 لفصل شطري الجمله الشطرٌه

If you askme, I will answer you. 

 ..الٌضاح المبلغ وفصل  المئات عن العشرات عن االلوف وغٌرها

SR 120,345 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشٌاء المهمه اللً الزم نحفظها كوٌس عشان تساعدنا فً فهم القطعه وخالفها

 Personal pronouns الضمائر الشخصٌه -1

 

I ....انا 

he....هو 

she.....ًه 

they....هم 

we.........ننحن 

it...... مفرد لجماد غٌر عاقل 

you....  انتم/انت 

 

 Peepoeitionsحروف الجر -2

about.....  الًحو/ عن 

between.....  (اثنٌن) بٌن 

among.....  (اكثر من اثنٌن) بٌن 

into.....  ً(بداخل) ف 

after.... بعد 

before... قبل 

from.....  على/ من 

of...... من 

at......  فً/ عند 

by......  بحلول/ بواسطة 

in........ًف 

on....... على 

over.......... فوق 

for.......  لمدة/ منذ/الجل 

whith.....  بـ/ مع 

to......  لكً/ الى 

within...... فً خالل 

off...... بعٌدا عن/ من على 

under....... تحت 

without.... بدون 

 

 

 

 

 



 

 sentence Connectors ادوات ربط الجمل _3

 

before......قبل 

after........بعد 

although.....  بالرغم من ان/ مع ان 

and......و 

as soon as...... بمجرد أن 

because.... بسبب 

therefor..... وبناء علٌه/ لذلك 

but.......زلكن 

until.......... حتى/ الى ان / لحٌن 

even..........  ( بمعنى حتى ولو) حتى 

whether......  إن كان/ فٌما إذا 

or\otherwise......  و إال/ او 

since.... ا انبم/ طالما ان 

however\still\yet.....ومع ذلك 

so....... لذلك 

while.... فً حٌن ان/ بٌنما 

if......  لو/ إاذا 

unless.....  اال إذا/ مالم 

when..... عندما 

who......  (للعاقل) التً / الذي 

which......  (غٌر العاقل) التً / الذي 

 

  ٌكفً كذا ... تعبت..... 

 ّاكجسّا استػفاز .. قبل االختباز  حاّلْ تكسّ سْزٗ البكسِ مجال اقسؤٍا بضباح 

  ّدعْلٕ لْ تركسّتين 

  ~..سبحاٌ اهلل ّاحلند اهلل ّال الُ اال اهلل ّاهلل أكــرب

 :( أىفاااس مصسقُ
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